
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris dengan penduduk sekitar 210 juta jiwa 

berpotensi besar dalam menghasilkan produk pertanian dan jasa yang sangat 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadikan sektor pertanian 

menempati posisi strategis pada aspek pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara, 

baik yang sudah terjadi, sedang berjalan ataupun di masa yang akan datang. Oleh 

sebab itu pembangunan pada subsektor perkebunan sebagai salah satu bagian 

integral dari sektor pertanian yang juga dituntut kesinambungannya dalam 

penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1987 sekitar 78 persen tenaga keja  berada 

di bidang agribisnis, dimana sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja 

terbesar sebesar 55 persen (Saragih, 2000). 

Perkembangan'subsektor perkebunan sebagai salah satu sistem agribisnis 

Indonesia berperan dalam pembangunan nasional dimasa yang akan datang akan 

semakin terfokus sebagai berikut. Pertama, berperan sebagai pemacu 

pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sebagai sumber perolehan devisa. 

Sampai saat ini non-migas menyumbang sekitar 90 persen PDB, dan agnbisnis 

merupakan penyumbang terbesar dalam PDB non-migas. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (Tabel I), selama periode 1994 sampai dengan tahun 1999 

nilai PDB perkebunan mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 10,6 trilyun menjadi 

Rp 37,6 trilyun, demikian juga pangsa (slzure) dalam PDB non migas mengalami 

peningkatan dari 3,O persen pada tahun 1994 menjadi 3,7 persen pada tahun 1999. 

Kedua, berperan sebagai penyedia pangan dan papan. Ketiga, berperan sebagai 
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penyedia bahan baku industri. Nilai output yang dihasilkan oleh industri 'makanan 

berbahan baku kelapa dan minyak kelapa sawit mengalami peningkatan 

pertumbuhan per tahun sebesar 73,9 persen, dimana nilai output pada tahun 1999 

mencapai Rp 393,s trilyun (Ismail, 2000). Keempat, berperan sebagai pencipta 

dan perluasan lapangan kerja. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas 

pembangunan perkebunan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan 

fisik kebun, pemanenan, pengolahan serta pemasaran hasil telah menimbulkan 

kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja yang 

terserap mencapai 16.190 ribu tenaga kerja dan pada tahun 1998 jumlah 

tambahan tenaga kerja yang terserap mencapai 16.920 ribu TK (Ismail, 2000). - 
Tabel 1. Perkembangan PDB Komoditas Primer Perkebunan Tahun 1994 - 1999 

(dalam milyar Rupiah) 
Lapangan Usaha 
Tan. Perkeb. 
Pangsa (%) " 

. . 

PDBNonMigas 
I I 

- 
Sumber :  ad& Pusat ~tatistik, 2000. 

PDB Migas 
I I I I I I 

Pengembangan subsektor perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit, 

1994 
10.587 

3.0 

348.710 

Total PDB 

dianggap sebagai komoditas primadona dalam pembangunan agribisnis. 

33.509 

Perkembangan luas areal tanaman sawit pada tahun 1990 baru mencapai 1.126 

1995 
12.666 

3.0 

417.705 

Keterangan : I' Pangsa dihitung terhadap PDB non migas 

382.219 

ribu hektar, tetapi setelah tahun 1999 berkembang pesat mencapai 2.975 ribu 

36.808 

hektar. Perdagangan minyak sawit pada tahun 1999 sebesar 5.989.000 ton, daii 

454.513 

jumlah tersebut sebagian diekspor keluar negeri dengan volume 3.298.987 ton 

dengan nilai sebesar $US 1.462.217 (Ismail, 2000). 

1996 
14.434 

2.9 

490.255 

42.312 

1997 
16.447 

2.8 

578.037 

1998 
33.727 

3.8 

889.263 

532.567 

1999 
37.637 

3.7 

1.011.751 

49.659 

627.696 

113.067 95.540 

1.002.330 1.107.291 
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Pertumbuhan pembangunan pada subsektor perkebunan kelapa sawit 

mengalami peningkatan, ha1 ini dapat ditunjukkan produksi minyak sawit seluruh 

Indonesia yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar nasional 

(PBN) maupun perkebunan besar swasta (PBS) 

Tabel 2. Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia menurut Pengusahaan Kebun 
Tahun 1990 - 2000 (dalam ton). 

Tahun 
Nasional 

Jumlah penduduk akan mengalami pertumbuhan. Penduduk dunia saat ini . 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 . 

mencapai 5,84 milyar jiwa dan diperkirakan pada tahun 2005 meningkat menjadi 

Pengusahaan Kebun 
Perkeb. Rakyat I Perkeb. Besar I Perkeb. Besar 

376.950 [ 1.247.156 

8,04 milyar jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini diperkirakan dapat 

Jutnlah 

;umber : Dirjen Perkebunan, 2000 

413.319 
699.605 
582.021 
839.334 

1.001.443 
1.133.547 
1.292.829 
1.348.163 
1.441.319 
1.503.395 

menyebabkan permintaan minyak sawit meningkat. Proyeksi konsumsi minyak 

1.360.363 
1.489.745 
1.469.156 
1.571.501 
1.613.848 
1.706.852 
1.800.252 
1.857.089 
1.995.122 
2.056.519 

sawit dunia sampai tahun 2005 sebesar 25.625.000 ton (ICBS, 1997 daiam 

Sembiring, 1997). Konsumsi domestik minyak sawit cenderung meningkat setiap 

tahunnya yaitu rata-rata 16,9 persen (Indonesia Business Trend, 1998). Sedangkan 

lnenurut penelitian Indocommercial (1998), konsumsi minyak goreng di Indonesia,- 

diperkirakan meningkar sebesar 8 persen per tahun. 
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PT. Perkebunan Nusantara W (Persero) sebagai salah satu perusahaan 

besar nasional (PBN) penghasil minyak sawit merupakan perusahaan yang dapat 

memanfaatkan peluang tersebut. PTPN W memiliki 8 unit usaha penghasil 

sawit yang tersebar di propinsi Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan, 

diantaranya 7 unit usaha mengolah kelapa sawit (PPKS) dengan kapasitas 261 ton 

TBSJjam, sedangkan 1 unit usaha mengolah inti sawit (PPIS) dengan kapasitas 50 

ton inti sawitljam. Pada tahun 2000 PTP N VII (Persero) telah menghasilkan 

955.017 ton TBS; 189.394 ton minyak sawit; 45.899 ton inti sawit; 3.723 ton 

ininyak inti sawit; 7.063 ton bungkil inti sawit; 1.460 ton RBD olein; 410 ton 

.crude stearin dan fatty acid sebesar 100 ton. Realisasi volume penjualan pada 

tahun 2001 (sampai bulan Juni) untuk produk bungkil inti sawit mencapai RKAP, 

namun nilai jual produk lainnya hingga triwulan kedua tahun 2001 masih di 

bawah rencana (Tabel 3). 

Tabel 3. Pencapaian Nilai Jual Produk - Produk Kelapa Sawit sampai Tritvulan I1 
Tahun 200 1 (dalam ribu Rp). 

Secara uinum inanajemen PTP. NUSANTARA VII (Persero) dalam 

Produk 

Minyak Sawit 
Inti Sawit 
Minyak Inti Sawit 
Bungkil Inti Sawit 
Jumlah 

perencanaan bisnisnya didahului dengan menetapkan target laba. Kemudian 

dijabarkan pada penentuan volume produksi yang akan dicapai dan penentuan 

Real. S.d Juni 01 

(1) 
140.006.895 

5.875.920 

Sumber : PTPN W (Persero), 200 1 

10.606.615 
1.269.409 

157.758.839 

target biaya, yang disajikan pada rencana kerja, anggaran dan pendapatan 

(RKAP). Penyusunan biaya pada RKAP berdasarkan pada norma - norma baku 

RKAP s.d Juni 01 

(2) 
162.601.196 

6.288.000 
16.002.560 
1.262.240 

189.153.996 

Persentase 
(1:2) 
86.1 
93.4 
66.3 
100.6 
84.7 
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peke rjaan tahun - tahun sebelumnya . Sebagai dasar penyusunan anggaran adalah 

perkiraan jumlah produksi yang akan dicapai pada tahun itu sesuai dengan 

komponen produksi seperti luas lahan (hektar), produksi TBS (tonha), produksi 

minyak sawit dan rendemen minyak sawit. 

Agar pabrik pengolahan kelapa sawit (PPKS) pada PTPN VII (Persero) 

dapat mencapai laba sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukan analisis CVP 

(Cost Volume Profit) yang didahului dengan pemisahan komponen biaya. 

Pemisahan komponen biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel sangat penting 

dalam inelakukan analisis CVP yang selanjutnya digunakan untuk melakukan 

perencanaan laba, produksi dan biaya sehingga diperoleh model perencanaan. 

Melalui analisis ini manajemen dapat mengetahui titik impas ataupun marjin 

kontribusi. Hasil analisis CVP (Cost Volume Profit) diharapkan dapat diperoleh 

. . perencanmn laba yang tepat dan realistis bagi manajemen PTPN VII (Persero). 

Dalam perencanaan laba, manajemen perlu menyusun strategi dan rencana 

tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan ekstemal dan 

internal dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki dan 

menghindari ancaman atau meminimalkan kelemahan yang timbul, sehingga 

perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal dan dapat meminimalkan 

kemungkinan kerugian. 

B. Rumusan Masalah 

Analisis biaya, volume dan laba (CVP) digunakan dalam menentukan dan 

, pembuatan perencanaan laba. Analisis CVP menunjukkan hubungan antara biaya 

yang dikeluarkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Perencanaan laba 
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diikuti oleh perencanaan biaya, untuk itu manajernen perlu mengetahui 

perilakunya. Sebagai permasalahannya adalah sejauh mana perilaku biaya dapat 

digunakan oleh manajemen untuk perencanaan laba. Sedangkan analisis perilaku 

biaya dapat menghasilkan estimasi fungsi biaya setiap kegiatan atau secara 

keseluruhan kegiatan. Berdasarkan latar belakang diatas maka studi yang menjadi 

pokok masalah adalah: 

1. Bagaimana pihak inanajemen menangani pengalokasian sumberdana 

dan penggunaan biaya berdasarkan perilakunya? 

2. Berapa biaya,tetap sebenamya yang di'keluarkan dalam melaksanakan 

kegiatan selarna ini? I 

3. Berapa volume penjualan pada titik impas? 

4. Bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan terhadap 

. , pencapaian laba, dan penurunan volume. penjualan pada tingkat 

berapa yang tidak mempengaruhi perolehan laba? 

5. Bagaimana pengaruh perubahan komponen produksi terhadap 

besaran biaya perusahaan yang rnempengaruhi laba? 

6 .  Bagaimana strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai laba 

seperti yang telah direncanakan? 

C. Tujuan Peuelitian 

Sesuai dengan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 
- 

ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan perilaku biaya yang diperlukan untuk perencanaan laba. 

6 
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2. Menentukan biaya tetap. 

3. Menentukan volume penjualan pada titik impas. 

4. Menganalisis tingkat laba pada volume tertentu serta menentukan 

batas aman (margin of safely). 

5.  Menentukan pengaruh perubahan produksi terhadap perolehan laba 

perusahaan. 

6 .  Menyusun altematif strategi untuk perolehan laba. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat baik bagi perusahaan 

maupun bagi peneliti, yaitu: 

1. Diharapkan dapat memberikan altematif pertimbangan bapi 

. . . perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan 

dengan rencana perolehan laba. 

2. Melalui analisis CVP dapat mengukur perubahan biaya, dan volume 

penjualan terhadap perolehan laba, sehingga pemsahaan mampu 

beroperasi secara efisien dan dapat meningkatkan daya saingnya. 

3. Peneliti memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dalam 

mendiagnosis, menganalisis, menyajikan altematif - altematif dan 

menentukan suatu pilihan pemecahan masalah perencanaan laba 

perusahaan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara 

W (Persero) khususnya pada skala penelitian di tingkat Unit Usaha Bekri. 

Pengkajian penelitian dikhususkan pada bidang studi Akuntansi Manajerial. 
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